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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
1. Jak lze charakterizovat smysl vzdělání v období, jemuž podle některých diagnóz 

vládne nevzdělanost, zapomínání či přizpůsobování?
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2. Nejsou-li soudobé „přizpůsobovací“ teorie vzdělání vázány na žádnou stabilní 
perspektivu (s. 68) , jsou to ještě teorie? 

3. Jaké vzdělávací koncepty vidíte ve vazbě na diagnózy stavu společnosti jako nosné a 
proč?

4. Odlište postmoderní diskurs v sociálních vědách od diskursu pozdní modernity.

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Autorka předkládá poměrně ambiciózní teoretický projekt, který si klade 4 cíle (s. 12):
 identifikovat nové problémy výchovy a vzdělávání, které vyplývají ze změny současné 

společnosti a porozumět jim na základě analýzy základních sociálních konceptů 
postmoderní společnosti,

 prozkoumat, jak reagovalo pedagogické myšlení a vzdělávací politika na nový stav 
společnosti,

 jak vzdělávací politika v České republice reagovala na takto vysvětlenou realitu,

 nastínit určité návrhy, jak případné problémy řešit.
Tyto cíle se v zásadě podařilo naplnit, i když by autorce sloužilo ke cti, kdyby se v závěru 
textu vyjádřila k míře, v jaké jich dosáhla (například je otázka, zda formulovaná doporučení v 
podobě určitých výzev mají potenciál být také návrhem řešení).

Analýza výpovědí sociálních věd o společnosti pozdní doby je založena na příspěvcích 
Lyotarda (upozorňuji na okolnost, že je vnímám jako filosof, nikoli jako sociolog, byť 
provádí analýzy vědění, podobně jako například sociologové Berger a Luckman), Baumana, 
Lipovetského a Giddense. Samozřejmě výběr (proč právě tito autoři a ne například také 
Foucault, Baudrillard či Taylor) bude vhodné zdůvodnit u obhajoby.
Autorce slouží ke cti dobrá obeznámenost s díly, ochota vést s nimi dialog a poctivá snaha 
vytěžit zásadnější postřehy ohledně stavu společnosti. Udržení odstupu od analyzovaných 
textů bylo vzhledem k jejich rétoricky angažované formě pro autorku jistě náročné. 
Diplomantka si nenárokuje jednotlivé koncepty mezi sebou porovnávat ev. vztahovat se k 
nim více kriticky, spíše, pokud dobře chápu, se orientuje na to, aby vystihla, jak sociální vědy 
referují o době, v níž žijeme. Zároveň se jí zde daří přesvědčivě ukázat, že změna podmínek 
vyzývá pedagogické myšlení k odpovědné reflexi problémů a rozporů, které postmoderní 
doba přináší, nikoli k pouhému reagování na situaci (s. 60).
Za pedagogické těžiště práce lze považovat zprostředkování soudobých pohledů na 
problematickou situaci ve vzdělávání (Liessmann, Keller, ale i Skalková a další), pro niž je 
charakteristické zpochybnění humanistických a osvícenských konceptů, selhávajících tváří v 
tvář nárokům „tekuté“ modernity, postmoderní plurality či ekonomické globalizace, jež však 
zároveň vzhledem k deficitu nosných vizí nemáme čím nahradit. Autorka z koexistence 
antinomických pedagogických diskursů za současného diktátu „přizpůsobovacích“ strategií 
ve vzdělávací politice vyvozuje závěr, že nároky na vzdělávání a školu jsou do té míry 
kontradiktorické, že lze stěží najít způsob, jak jim dostát. Za cenné považuji vypíchnutí 
rozporů současné pedagogické reality (s. 74-80) i poukaz k nezakotvenosti vzdělávací 
politiky v hlubší pedagogické reflexi smyslu vzdělání. To samozřejmě vede k otázce, jaký je 
vliv pedagogického diskursu ve veřejné sféře. 
Autorka v závěru formuluje dvě, podle ní, základní otázky, které si dovolím krátce shrnout: 
Má škola pokračovat v nápravných snahách (myšlenka jdoucí již od Komenského), nemá-li 
dostatečný vliv na podmínky, v nichž působí? Lze uvažovat o cíli výchovy/vzdělání ve 
společnosti bez projektu? Těmto otázkám prosím, aby se též věnovala při obhajobě. 
Doporučení pro pedagogiku, která formuluje na s. 88, jsou spíše výzvami, jejichž formulace 
zároveň ukazuje, že antinomiím opravdu nelze v pedagogickém diskursu uniknout. Zároveň 
se domnívám, že jde spíše o obecnější východiska, jejichž konkretizace by mohla být 
předmětem zájmu autorky do budoucna.



K textu by bylo možno formulovat celou řadu dílčích poznámek a kritických postřehů, ty jsou 
pozadím otázek k obhajobě formulovaných výše. Jako vedoucí práce jsem si vědoma též 
toho, že u práce tohoto typu, kde je obsah klíčových pojmů sycen mnohačetnými poukazy na 
filosofický, sociologický a pedagogický kontext, bylo možno ještě důsledněji pracovat na 
jejich precizaci i na tříbení formulací.  

Doporučení k obhajobě: doporučuji.

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře.

V Berouně, dne 20.4.2013 ________________________

PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
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